8ই এি ল, 2016
ি য় Cambridge Public Schools ( কমি জ পাবিলক  ু
লস) (CPS)এর পিরবার এবং কিমউিন ,
আিম এখােন  িত বছর ি ং বা বসে 310  েডর িশ াথ েদর  েদশ ব াপী মল
ূায়ন িল স েক িকছু
আপেডট এবং
তথ ভাগ কের িনেত িলখিছ। 18 বছর ধের, CPSএর িশ াথ রা বসে র  সিম াের MCAS (Massachusetts
Comprehensive Assessment System (ম াসাচু
েসটস কমি েহনিসভ অ ােসসেম িসে ম) ম াসাচু
েসটস িব ৃ
ত
মূ
ল ায়ন িসে ম) নামক এক পনিসল ও কাগজ পরী ায় বসেছ। শরৎকােলর পের পিরবার িল তােদর িশ াথ রা
ড  েরর  ত াশ া িল পূ
রণ করেত  পেরেছ িকনা তা সূ
িচত কের এক  িতেবদন  পেয়েছ। এই মল
ূায়ন েক  েদশও
ল িডি কট িলেক  কান িশ াথ র সাফেল র জন আেরা  বিশ বা পৃ
থক  কােরর সহা তা  েয়াজন তা িচি ত করেত
ু
সহা তা করেতও এ ব বহার কেরেছ।
পরবত দ’ু
বছের সম ম াসাচু
েসটস পাবিলক  ু
ল এক কি উটারাইজড মল
ূায়েন  ানা িরত হেব, এ র চলিত নাম
MCAS 2.0। এখেনা িবকাশ চলা MCAS 2.0 PARCC (Partnership for Assessment of Readiness for College
and Career (পাটনারিশপ ফর অ ােসসেম অফ  রিডেনস ফর কেলজ অ া  কিরয়ার)  কেলজ এবং  কিরয়ােরর
জন  িতর মল
ূায়েন অংশীদাির) নামক এক জাতীয়ভােব িবকািশত মল
ূায়েনর িভি েত  তির।
MCAS 2.0 2017এর বসে র আেগ  েয়ােগর জন  ত হেব না।  ানা র র জন  ত করেত,  ু
ল িডি
িলেক
এই বছর পু
রােনা MCAS  েয়াগ করা হেব না PARCC  েয়াগ করা হেব তার সু
েযাগ  দওয়া হেয়িছল।  কমি জ  ু
ল
কিম 2017 সােল আমােদর িশ াথ েদর MCAS 2.0 আেরা ভাল ভােব  হণ করেত এই বছর PARCC এর পে রায়
িদেয়েছ।
এই িচ র িপছেন রেয়েছ 2016র বসে র মল
ূায়েনর সময়সূ
িচ, তৎসহ কি উটােরর মাধ েম  কান  ু
ল িল PARCCএ
অংশ িনে এবং  কান  ু
ল িল  পনিসল  পপােরর পরী া  দওয়া আেরা এক বছর চািলেয় যাওয়া  বেছ িনেয়েছ।
মানক পরী ার িবষয় আমােদর সকেলর জন অেনক  ও উে গ উ াপন কেরেছ এবং তাই আমরা আেরা তথ এ
 বং
ায়শই িজ ািসত  াবলী সহ এক মানক ওেয়বসাইট  তির কেরিছ। িল
আমােদর  ধান ওেয়বসাইট,
www.cpsd.us. যিদ আপনার স ােনর  েদশব াপী মল
ূায়ন িল িনেয   থেক থােক তেব দয়া কের আপনার  ু
েলর
ি ি পােলর সােথ  যাগােযাগ ক ন।
িতবােরর মেতা আিম এই পিরবতন িলর জন  ত করেত আমােদর িশ ক ও  শাসকেদর কেঠার পির মেক আমার
িবন  া  াপন করিছ। আিম আপনার িশ াথ েদর িশ ণ এবং ভিবষ েতর সাফেল আপনার সমথনেকও অিভন ন
জানাি ।
আপনার িব

,

জি এম ইয়ং
সু
পািরে ে
অফ  ু
লস
_________________________________________________________________________________________________

েদশব াপী মল
ূায়ন:  কমি জ পাবিলক  ু
লস  ানা রেণর পিরক না
201415: MCAS
201516: PARCC ইংরািজ ভাষা কলা এবং গিণত
● 10ম  ড: MCAS
● িব ান: MCAS
201617: MCAS 2.0
___________________________________________________________________________________

েদশব াপী মূ
ল ায়ন: ু
ল ারা সমেয়র সীমা ও
Amigos (অ ািমেগাস)
Baldwin (বা উইন)
Cambridgeport ( কমি জেপাট)
Cambridge Street ( কমি জ ি ট)
Fletcher Maynard ( চার  মনাড)
Graham & Parks ( াহাম অ া পাকস)
KennedyLongfellow ( কেনিডলংেফেলা)
King Open (িকং ওেপন)
Morse (মস)
Peabody (িপবিড)
Rindge Avenue (িরজ অ ািভিনউ)
Tobin (টিবন)
Vassal Lane (ভাসাল  লন)
Haggerty (হ াগা )
Martin Luther King (মা ন লথ
ুার িকং)
Putnam Avenue (পু
টনাম অ ািভিনউ)

পেরখা
কাগজ কলমিভি ক গিণত এবং ইংরািজ ভাষা কলা
PARCC

5ম  ড িব ান ও  যু
ি MCAS

সময়সূ
িচ পৃ
থক হয় তেব 25 শ এি ল  থেক 27 শ  মর
মেধ হেব

কি উটারিভি ক গিণত এবং ইংরািজ ভাষা কলা
PARCC

5ম  ড িব ান ও  যু
ি MCAS

সময়সূ
িচ পৃ
থক হয় তেব 25 শ এি ল  থেক 6ই জেু
নর
মেধ হেব

Cambridge Rindge & Latin School ( কমি জ িরং
অ া ল া ন  ু
ল)
(হাই  ু
ল)

9ম  ড িব ান ও  যু
ি MCAS

10ম  ড MCAS –  াতক  েয়াজন

ড র ারা পরী ণ েয়াজন
ড

িবষয়

3

পঠন, গিণত

4
5
6
7
8
10
*

ইংরািজ ভাষা কলা পঠন  বাধ এবং রচনা, গিণত

ইংরািজ ভাষা কলা পঠন  বাধ, গিণত,
এবং রচনা, গিণত, িব ান এবং  যু
ি /ইি িনয়ািরং
ইংরািজ ভাষা কলা পঠন  বাধ, গিণত

ইংরািজ ভাষা কলা পঠন  বাধ এবং রচনা, এবং গিণত

ইংরািজ ভাষা কলা পঠন  বাধ, গিণত,
এবং রচনা, গিণত, িব ান এবং  যু
ি /ইি িনয়ািরং (*  দখু
ন)

ইংরািজ ভাষা কলা পঠন  বাধ এবং রচনা, গিণত, িব ান এবং  যু
ি /ইি িনয়ািরং (*  দখু
ন)
জীবিবদ া, রসায়ন,  াথিমক পদাথিবদ া বা  যু
ি /ইি িনয়ািরং

আেরা তথ : www.cpsd.us

